WALDEMAR PREUSSNER

DATE PERSONALE:
- Este nascut pe data de 8 decembrie 1958, in Korfantow, Polonia ;
- S-a reintegrat in Germania incepand cu data de 20 august 1976;
- Este cetatean german ;
- Este casatorit din 22 decembrie 1983, fara copii.
EDUCATIE :
Octombrie 1978 – septembrie 1984

Universitatea Bielefeld, Bielefeld,
Germania – Diploma in Stiintele Economice –

ACTIVITATEA PROFESIONALA :
Octombrie 1984 – decembrie 1993

RUTGERS VTF AG, Duisburg, Germania

Director adjunct al Serviciului de Aprovizionare si Vanzari

• A ghidat dezvoltarea afacerii si aprovizionarea cu materiale din tarile Europei Centrale si
de Est, castigand cunostinte si experienta ample in ceea ce priveste produsele
petrochimice, produsele organice, materiile prime si transporturile .
Ianuarie 1994 – pana in prezent

PCC Group, Duisburg, Germania

Presedinte al comitetului de management de la Petro Carbo Chem GmbH

•

A lansat si a condus prima companie a Grupului PCC- Petro Carbo Chem GmbH din
anul 1993. A fost responsabil cu strategia si dezvoltarea grupului. A creat o puternica
retea internationala de companii subsidiare si filiale in Europa Centrala si de Est,
specializata in distributia de produse petrochimice, produse organice si materii prime .

•

In 1999 si ulterior a decis sa se extinda si in alte domenii, de exemplu serviciile de
transport feroviar, productia de produse chimice si distributia de energie. Ca rezultat al
acestei strategii de extindere, PCC a stabilit o companie coordonatoare responsabila
pentru transporturile PCC si pentru companiile de inchiriere a vagoanelor cisterna. (mai
multe detalii pe adresa www.pcc.eu)

Presedinte al comitetului de management de la PCC AG
• Dupa crearea companiei holding in 1998, a fost numit Presedinte si a preluat
responsabilitatea pentru managementul general al companiilor din cadrul Grupului.

• A avut un rol in definirea directiilor strategice si de dezvoltare ale PCC.
• A stabilit Grupul de Energie al PCC in anul 1998 si a fost responsabil pentru dezvoltarea
si operatiunile internationale ale acestuia. PCC a fost printre primele companii care au
intrat pe piata de distributie a energiei din Germania. Implicarea directa a domnului
Preussner in dezvoltarea activitatilor energiei, a dus la extinderea , din punct de vedere
geografic, in tarile din Europa Centrala si de Est. Activitatile cu energie au crescut
semnificativ in ultimii cativa ani. PCC a intrat la bursele internationale EEX (Germania) si
EXAA (Austria).
Presedintele Consiliului de Administratie al PCC SE
• Incepand cu data de 5 februarie 2007, Waldemar Preussner este Presedintele
Consiliului de Administratie al PCC SE . La inceputul lunii februarie, PCC AG a realizat
transformarea acesteia in Companie Europeana – Societate Europeana, abreviata SE – si
si-a asumat noul nume de PCC SE .
APTITUDINI LINGVISTICE :
-

germana (limba materna)
polona (limba materna)
engleza (fluent)
rusa (fluent)
franceza (cunostinte de baza)

Duisburg, 21.06.2007

